Se znepokojením sledujeme stále silnější vlnu
nepřátelské propagandy namířené proti Židům.
Považujeme za alarmující, že Židé se dnes, po více než
70 letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět
necítí bezpečni. Cílem této akce je mobilizovat všechny
občany, kterým není tento vývoj lhostejný, a povzbudit
je k občansky statečnému postoji.
Jsme přesvědčeni, že jako křesťané bychom měli být
vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví
protižidovské předsudky.

Přidejte se k našemu veřejnému kulturnímu
programu s morálním poselstvím.

neděle
14. 4. 2019
Praha
www.vsichnijsmelidi.cz

Pochod
dobré vůle
14.00–15.00
Účastníci Pochodu dobré vůle se sejdou před 14. 00
na Staroměstském náměstí, odkud projdou ulicemi
Josefova, na Palachově náměstí před Rudolfinem
zhlédnou taneční vystoupení studentů a pochod
zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se připojí
k navazujícímu veřejnému shromáždění.
Cílem je vytvořit pokojným a kulturním chováním
kontrast k agresivním a lživým projevům nenávisti
a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné
společnosti nepatří.
Podobně jako v předchozích letech, kdy se pochodu
zúčastnilo několik stovek lidí ze všech koutů naší vlasti,
se i letos můžeme těšit na zpěv a modlitby
v ulicích, které povede kantor Michal Foršt,
a kvalitní uměleckou náplň v režii Igora Vejsady
z Tanečního centra Praha.

Všichni
jsme lidi
15.00–16.30

Dramaturgie letošního 16. ročníku shromáždění
ve Valdštejnské zahradě, jež patří k největším
veřejným vystoupením křesťanů u nás, opět vychází
z připomenutí tragické minulosti šoa, ale věnuje se
i životě přeživších po válce a také současnosti.
Hlavním programovým bodem bude dramatické
pásmo, v němž v režii Jana Kačera bude účinkovat
herec Jan Potměšil. Je inspirované knihou žijící
svědkyně hrůz holocaustu Hany Sternlichtové
„Svobodná, volná“.
Paní Hana Sternlichtová, rodačka z Holic u Pardubic,
která přežila věznění v terezínském ghettu a následné
utrpení ve třech koncentračních táborech, laskavě
přijala naše pozvání a přiletí z Izraele, kde našla
po válce nový domov.

Všichni
jsme lidi
15.00–16.30
Letos poprvé využijeme velkoplošné projekce a příběh
paní Sternlichtové představíme také ve filmovém sestřihu. Autentické svědectví patří k nejsilnějším nástrojům
potírání propagandy.
Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost poslechnout si živé svědectví těch, kdo hrůzy šoa přežili.
Na programu se budou podílet mnozí čeští i zahraniční
politici a umělci, kteří svou aktivní účastí podpoří
myšlenku celé akce. Pozvání přijal izraelský velvyslanec
J. E. Daniel Meron, předseda Senátu Jaroslav Kubera, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, moderátorka Veronika Sedláčková, herec Jan
Potměšil a kantor Michal Foršt.

Hudebně program doprovodí kapela Mackie Messer
Klezmer Band.

Více info na facebooku: Kulturou proti antisemitismu

Výzva k podpoře
2. vydání knihy
Svobodná, volná
V roce 2018 se díky nasazení manželů Diany a Milana
Prouzových z Holic a řady dalších dobrovolníků
podařilo vydat knihu vzpomínek Hany Sternlichtové,
roz. Neumannové. Kniha vyvolala velmi pozitivní reakce
u laické i odborné veřejnosti a náklad v počtu 500 ks byl
brzy beznadějně rozebrán.
V srdci jednoho z dobrovolníků, který již desátým rokem
navštěvuje české školy s programy zaměřenými na prevenci xenofobie, rasismu a antisemitismu, pak vznikla
idea použít tuto knihu pro práci s dětmi a mládeží.
Nápad byl rozpracován a rozšířen o tvorbu vhodných
metodik tak, aby spolupracující čeští učitelé dějepisu
mohli obdržet celkem 500 knih s metodickými pokyny
a video záznamem Hany Sternlichtové ZDARMA.
Nadační fond obětem holocaustu přislíbil podpořit
tento projekt částkou 50000 Kč.
Cestovní agentura OLIVETOUR přislíbila finanční
podporu ve výši 20000 Kč.
Abychom byli schopni vydat knihu v nákladu 700 ks
(200 ks k prodeji + 500 ks do škol), potřebujeme
získat ještě minimálně 70000 Kč.
Proto se obracíme na Vás. Za 500 Kč obdrží každý
dárce jeden výtisk knihy s podpisem autorky na
svoji adresu. Z každých obdržených 500 korun tak
dárce přispívá 150 Kč na použití knihy ve školní výuce
o holocaustu.
V případě Vašeho zájmu napište prosím do
kanceláře české pobočky ICEJ, odkud Vám rádi
sdělíme další podrobnosti.
e-mail: icej@ecn.cz
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